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οεα εερ

Στις 16 Νοεµβρίου 2011, στηναίθουσα συσκέψεων του ∆ηµαρ-χιακού Γραφείου στο ΚΥΒΕπραγµατοποιήθηκε συνάντηση τουΕντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλουγια την Πολιτική Προστασία, κυρίουΣτυλιανού Κανέλλου και των εκπρο-σώπων της Ε.Ε.Ρ. SV1HER ΣωτήριουΒανικιώτη, Γεν. Γραµµατέα καιSV1IYA Χρήστου Κουγιουµτζόγλου,Εφόρου της Ε.Κ.Ε.Αν. Ο κ. Κανέλλος µετέφερε τη βούλησητου ∆ηµάρχου για την ενεργοποίησητης ΕΕΡ µαζί µε τις άλλες εθελοντικέςοµάδες σε αυτήν τη δύσκολη για τηχώρα µας περίοδο, τονίζοντας ότι: “Οθεσµός του εθελοντή ενσαρκώνει τιςαξίες της αυταπάρνησης και τουαλτρουισµού, ο κίνδυνος γίνεται µαγνή-της που φέρνει τους ανθρώπους πιοκοντά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις,διαµορφώνοντας κατά ένα τρόπο τηγενική εικόνα της κοινωνίας”.Υπογραµµίζοντας πως ό,τι ωραίογίνεται, οφείλεται σ΄ αυτήν την εθελου-σία προσφορά και πως αυτό είναι τουπέροχο “συν” στην προσπάθεια κάποι-ων εντεταλµένων.Είναι το “ναι” που λένε οι εθελοντέςστο καθήκον, στην ανθρωπιά, στονπολιτισµό, στο περιβάλλον.Στα πλαίσια της συνεργασίας µε το∆ήµο Περιστερίου, συµφωνήθηκαν ηΕ.Ε.Ρ. 1. Να παρέχει τηλεπικοινωνιακή υπο-στήριξη σε καταστάσεις έκτακτηςανάγκης, όταν τα µέσα τηλεπικοινω-νίας έχουν καταστεί ανενεργά,2. Να βοηθήσει, στα πλαίσια τωνδυνατοτήτων της, µε διάθεση εθελον-

τών στην επιτήρηση στο Ποικίλο Όρος/ Αιγάλεω κατά την αντιπυρική περίο-δο, 3. Να βοηθήσει στη δηµιουργία καιεπάνδρωση ενός εναλλακτικού κέντρουεπικοινωνιών (µέσω ασυρµάτων) του∆ήµου Περιστερίου µε την ΚεντρικήΚρατική ∆ιοίκηση, 4. Να διασυνδέει τηλεπικοινωνιακά,εφόσον της ζητηθεί, τις εµπλεκόµενεςεθελοντικές οµάδες που θα επιχειρούνµε το ∆ήµο Περιστερίου και την Περι-φέρεια,5. Να εκπαιδεύσει σε εθελοντικήβάση τους εθελοντές του ∆ήµου Περι-στερίου στη σωστή χρήση ασυρµάτου.Αντίστοιχα, ο ∆ήµος Περιστερίου θαφροντίσει:

1. Να εξασφαλίσει το κατάλληλοχώρο φιλοξενίας του εναλλακτικούκέντρου επικοινωνιών της ΟΕΑ /ΕΕΡ 2. Να ενηµερώσει και να φέρει σεεπαφή τις εθελοντικές οµάδες πουδρουν στο Περιστέρι µε την ΟΕΑ/ΕΕΡ,3. Να εντάξει στα εκπαιδευτικά καιστα εθελοντικά προγράµµατα του∆ήµου και της Περιφέρειας την ΟΕΑτης ΕΕΡ.
Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης οΠροϊστάµενος του Γραφείου ΠολιτικήςΠροστασίας / ΠΣΕΑ του ∆ήµου Περι-στερίου κύριος Πέτρος Σιαµάντης και ηΚοινοτική Σύµβουλος ∆ήµου Περιστε-ρίου κυρία Αθηνά ∆αφνοµήλη.

Συνεργασία του ∆ήµου Περιστερίουµε την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 

Από αριστερά: Η κα Α. ∆αφνοµήλη, ο SV1IYA, ο κ. Στ. Κανέλλος, ο SV1HERκαι ο κ. Π. Σιαµάντης κατά τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στον ∆.Περιστερίου για τη συνεργασία µεταξύ της ΕΕΡ και του ∆ήµου.

◘

Για την υποστήριξη επικοινωνιακών αναγκών του ∆ήµου σε έκτακτες περιπτώσειςαλλά και για πάγιες δραστηριότητες, όπως είναι η δασοπροστασία


